
Φύλλο1

Σελίδα 1

ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΕ
                  ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡ.  Γ.Ε.ΜΗ.  14654135000 – ΑΦΜ 998561254

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΕ

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς 01/01/2015 έως 31/12/2015

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) ΑΣΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Δημόσιο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.  Ε.Β.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡ. 14654135000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Η εταιρεία λειτουργεί με τη 

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας Μικρή οντότητα

(Παρ. 3(η) άρθρου 29) παρ. 2 (α) άρθρου 1

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 4  άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν αλλαγές λογιστικών

(Παρ. 5  άρθρου 29)
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της παραγράφου 2 του άρθρου 16 Δεν υπάρχουν

(Παρ. 6  άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 7  άρθρου 29)
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Ως συνημμένο παράρτημα Νο. 1

(Παρ. 8  άρθρου 29)
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία Δεν υπάρχει

(Παρ. 10  άρθρου 29)
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις Δεν υπάρχει

(Παρ. 13  άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

(Παρ. 14  άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας Δεν υπάρχουν

(Παρ. 17 άρθρου 29)

10ο χλμ. ΠΕΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ-
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
έχουν καταρτιστεί 

σε πλήρη συμφωνία με το 
Ν.4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα 
για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

πολιτικών και εκτιμήσεων, εκτός απο 
την εφαρμογή των κανόνων 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με το 

Ν.4308/2014 (ΕΛΠ)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά 
από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.     

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας 
έχει χορηγηθεί έγγραφη 

προσημείωση για ποσό 360.000,00 
ευρώ, για λήψη δανείου, σε ιδιόκτητα 

ακίνητα της εταιρείας με εμπορική 
αξία που εκτιμάται στο ποσό των 

2.000.000,00 ευρώ.
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Δεν υπάρχουν

(Παρ. 18 άρθρου 29)
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. 6

(Παρ. 23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./Διαχειριστές κτλ. Δεν υπάρχουν

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014

Σημειώσεις   

Ασπρος  31-05-2016

     ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                   ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ             ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                ΑΕ 381599                                                                ΑΚ 936439      Α' ΤΑΞΗΣ – ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 2934

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών 
και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20

Οι μικρές οντότητες παρέχουν 
πληροφορίες μόνο των παραγράφων 

3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 
25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                               Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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